
ক্মনমীয়! ল'বাৰ 

এ ব্যাকৰণ। 

অসম নগাঁও হইতে 

শ্রীযুক্ত ৰায় গুণীভিবাঁম বকর 
বাঁহাছুব-কর্তৃক প্রকাশিত । 

বিংশ সংহ্কবণ ! 
শন পাপ্পিশাপিক্ষি শিপ লি 

কলিকাতা; 
বাগ্রাজাৰ, ৰাঁজ। বাজবল্রভ স্ত্রট ৮৪ ন*, নব সাবম্বত ঘরে 

প্রীউদয়চন্ত্র ঘোষ কন্ঠকমুডত। 

(জা ৮ এনে 

ইং ১৮৯৭ সাল । 
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ভূমিকা 

আমাৰ দেশব পঁ়াশালিবিলাকত অসমীয়। ভাষা 

শিক্ষাদিবলৈ সংক্ষেপ ব্যাকৰণ নোহোৌবাত শ্রীযুত 
দীনবন্ধু তর্কালঙ্কাৰ মহাঁশয়ে এই ব্যাকৰণখানি 
বচনা কৰি তেঁওৰ ছাত্রবিলাকক শিক্ষা! দিছিল । 

ইয়াক ময় পড়ি চালো। সংস্কৃত ভাষাৰ ব্যাকৰণ 

অবলম্বন কৰি ইয়াক ৰচনা কৰা হ'লেও সেই 
ভাষাৰ নিয়ম আমাঁৰ ভাষাত যিমান চলিছে তিমা- 

নহে ইহাত সংক্ষেপে আছে । আরু আমাৰ অস- 
মীয়! ব্যাকৰণত থাকিব লগীয়! প্রায় সকলো নিয়ম 

ইয়াত আছে। ইহাঁব দ্বাৰ। আমাৰ ভাষা শিকি- 

বলৈ অনেক সাহাঁধ্য হব যেন আশা! কৰি ময় বৰ 

সন্তোষ পাইছে! আর গ্রন্থকর্তীৰ অভিপ্রায় অনু- 
সাৰে ইয়াক মুদ্রিত কবিলৌ। এতিয়া আমাৰ 

দেশৰ ল'ৰা চোবালী বিলাকৰ ইয়াৰ পৰ। উপ- 
কাঁৰ হ'লেই আশা! সফল হোবাৰ সন্তোষ লভিব 
পাঁৰিম। নর্গাও জিলাৰ শিক্ষাবিভাগৰ ডিগ্রিক্ট 
কমিটিয়েও এই পুথিক পঢ়ীশালিত পট়িব লগীয়! 
বুলি অভিমত প্রকাশ কৰিছে। 



ডি 

পৰিশেষে এই কর্ড যে, এই পুথী ময় মুদ্রিত 
কৰিলে হয়, কিন্তু ইয়াৰ স্বত্ব প্রস্থকর্তীৰেই আছে 
ইতি। 

অসম-নর্গাও 

শক ১৮৯৬) ১লা। বৈশাখ ্্ীগুণাভিৰামশন্ম। 

চতুর্থবাৰৰ বিজ্ঞাপন । 
এই মুদ্রান্ষণত ইয়াক অনেক বদ্ধিত কৰা 

হল। 

শ্রীদীনবন্ধু শর্মা । 
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ভাষা । 

মানুহে ঘি যি স্পট শব্দ কৰি মনৰ ভাব 
প্রকাশ কৰে; তাৰ নাম ভাষ!। 

ব্যাকবণ। 
ভাষ! শুদ্ধকৈ লিখ! পঢ়া কৰিবলৈ আরু ভাল 

রূপে বুঝিবলৈ ঘি ধি নিয়ম কৰ! যায়, তাৰ নাম 

ব্যাকবণ। 

দুৈব মানুহক কথা কই মনৰ ভাব জনাব 

নৌবাঁবি আরু বহুদিন হ'লে মনতো! নেথাকে, 

এই কাৰণে ভাষা লিখা যায়; যিযি চিহ্েৰে 

লিখা যায়, তাৰ নাম বর্ণ বা আখৰ। অসমীয়া 
ভাষাত এই কেইটা আখবৰ ব্যবহাৰ আছে। 

যথা;)অআইঈউউখধ্ ১৯৪ এ এও ও 

অং অঃ। 
কখগঘউঙ। চছজবঝএঞ। টঠডটঢণ। 

তথদধন।পফবভম।যৰলবশ যসহক্ষ। 
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ইয়াৰ অকে আদি কৰি ওলৈকে বর্ণ কেইটা 

আপুনি উচ্চাৰিত হব পাৰে দেখি তাক স্বৰবর্ণ 
আরু আন বিলাক স্বৰৰ সহায় নোহোবাকৈ 
উচ্চাৰিত হব নোবাৰে দেখি সেই বিলাকক 
ব্যঞ্জনবর্ণ বোলে । 

সেই স্ববব অ ইউধ ১৯ এই কেইটা ভুস্ব, 
আন কেইটা দীর্ঘ । উচ্চাৰ্ণৰ কাল অনুসাবে তৃম্ব 
আরু দীর্ঘ বোলা যাঁয়। অং আঁরু অঃ এই ছুইটা 
স্বব ন হয়, কেবল অন্রস্বাৰ আঁরু বিসর্গৰ উচ্চাঁবণ 

কৰিবলৈ ব্যবহাঁৰ কবা গ'ই(ছ। এই অনুষ্বাৰ 

আরু বিসর্গৰ আন স্ববব পাছেও উচ্চাৰণ হয়। 
চ্চআপুনি এটা আখব ন হয়। কআকরু যযুক্ত 

হই হইছে । ড আরু ঢ কঠিনরূপে উচ্চাঁৰণ হ'লে 
ড়ুআরু ঢহয়। য়য বর্ণৰ আন প্রকাবৰ উচ্চাঁৰণ 

হোঁবা বর্ণ | চক্্রবিন্দু নিলে কোনে বর্ণ ন হয়, 

আন বর্ণৰ লগত থাকিলে তাক নাকেৰে উচ্চাৰণ 

কবিব লগ। বুঝায় । 

ব্যগ্তনবর্ণণ ক আদি মলৈকে পাঁচটা এ পাঁচটা এ 
এট! এটা বর্গ হয়। যেনে; কখগঘউ এই 

পাঁচটা কব্গ, চ ছ জবঞচবর্গটঠডটঢণ 



[৩ ] 

টবর্গ, ত থ দ ধ নতবর্গগপফবভ মপবর্গ। 

ঘৰ লব এই কেইটাক অন্তঃস্থ বর্ণ বোলে। 
ধি ঘি আখৰ বর্পব যি ঠাইত আছে, সেই অন্ধ 

সাবেও সিবিলাঁকৰ নাম হয়। যেনে; ফবর্গৰ 
প্রথম বর্ণ বুলিলে ক, দ্বিতীয় বুলিলে খ, তৃতীয় 

বুলিলে গ, চতুর্থ ঘ, পঞ্চম উ বুঝায় । এই দবে 
আন আন বর্গবো জানিবা। 

বণৰ উচ্চ।বৰণৰ ঠাই । 
আগত কোবা বর্ণ 'বিলাক কণ্চ (ডিঙ্গি) 

জিহুবামূল, তালু, মুদ্ধী (মূব) দন্ত (দাত) আরু 

৪ষ্ঠ (গট) এই কেই ঠাইৰ পবা উচ্চাবণ হয় । 

ঘি ঠাইৰ পবা ধিটোৰ উচ্চাঁণ হয় সেই ঠাইৰ 

নাম অনুসাঁবেও ভাব এট| নাম হ'ই থাকে । €যনে 
কব পবা যাৰ উচ্চারণ দি কণ্য, তালুৰ পৰা 
না৭ উচ্চাবণ সি তালব্য ইত্যাদি । 

ঘি ঠাই প-] ঘি আখৰৰ উচ্চাৰণ আরু সেই 
দেখি যাব ঘি নাম হইছে, তাঁক তলত লিখা গ'ল । 

সাসীকপপ্পাস 

* অসমীয়া ভাষার মুল সংস্কত; সংস্কতৰ বর্ণমালা হে 
ইয়াৰ বর্ণমালা) সেই দেখে সংস্কতব দৰে ইয়াৰ উচ্চাবণ লিখা 
শ*ল। কিন্তু অসমীয়াৰ দাব, কিছু লৰ চৰ হয়। 
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অ আহ এই তিনটাৰ উচ্চাবণব ঠাই কণ্ঠ, 
এই দেখি এই বিলাকক কণ্য বর্ণ বোলে 

কখগ ঘ ঙ এই পাঁচটাৰ উচ্চাৰণৰ ঠাই 
জিহ্্বামূল, এই নিমিত্তে এই কেইটাক জিহ্বা- 
মূলীঘ় বর্ণ বোলে । 

ইঈ চছজঝঞযশ এই বিলাকৰ উচ্চা- 
বণৰ স্থান তালু, এই হেতুকে এই কেইটাঁক 
তালব্য বর্ণ বোলে । 

থ। স্কট ঠড ঢ ণৰয এই বর্ণ কেইটাৰ উচ্চা- 
ৰণ মুদ্ধা অর্থাৎ মৃববৰ পৰা হয় দেখি এই বিলাকক 
ুদ্ধন্য বর্ণ বোলে । 

৯৯ তথ দ্ধ ন লস এই বিলাকৰ উচ্চাঁবণৰ 
ঠাই দন্ত, সেই নিমিভে এই কেইটাক দন্ত বণ 
বোলে । 

উ উ পফ ব ভ ম এই কেইটাব উচ্চাঁবণব ঠাই 
ওষ্ট, সেই হেতুকে এই বিলাকক ওঞ্ঠযবর্ণ বোলে । 

ও ও এই ছুইটাৰ উচ্চাবণ ক আরু ওঠব 
পৰ1 হয় দেখি এই ছুটাঁক কশ্েষ্ঠ্য বর্ণ বোলে | 

এ এঁ এই দুই বর্ণৰ উচ্চাবণৰ ঠাই ক% আরু 
তালু, সেই দেখি এই ছুটাক কণ্ঠতাঁলব্য বর্ণ বোলে। 
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ব বর্ণৰ উচ্চাবণ দস্ত আরু ওষ্ঠৰ পৰা হয় 
দেখি ইয়াক দত্তৌষ্ট্য বর্ণ বোলে । 

নাসিকাব সহায় নহলে ং উ ঞ ৭ ন ম উচ্চা- 

বিত হব নোৌবাৰে দেখি এই বিলাকক অনুনাসিক 
বর্ণ বেলে। 

বিসর্গৰ উচ্চাবণব কোন নির্দিষ্ট ঠাই নাই; 
ঘি স্ববৰ পাছত থাকে, তাৰ উচ্চাবণৰ ঠাইছে 
বিসর্গৰ উচ্চাৰণৰ ঠাই | 

সকলো! বর্গৰ প্রথম আরু তৃতীয় বর্ণক অল্প 
প্রাণ এবং দ্বিতীয় আরু চতুর্থ বর্ণক মহাপ্রাণ বর্ণ 
বোলে । অল্প প্রাণ বর্ণৰ উচ্চাঁণ কোমল আকরু 
মহাপ্রাণ বর্ণৰ উচ্চাবণ কঠিন । ক,গ, চ, জ, ট, 
ড, ত, দ, প ও ব এই বিলাক অল্পপ্রাণ বর্ণ আরু 
খ, ঘ, ছ, ঝ)৯*ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ আরু ভ এই বিলাঁক 
মহাপ্রাণ বর্ণ । 

অসমীয়া ভাষাত অকাৰৰ দুবিধ উচ্চাৰণ হয়। 
ভাব এবিধ ক, এবিধ কশ্টোষ্ঠ্য । মবৰা ( ম্ৃত- 
অর্থত্) মহ (মশক অর্থত্) ইত্যাদি ঠাইত কণ্য 
উচ্চাৰণ আরু ম'ৰা (ময়ুৰ অর্থত্) মহ (মহিষ 

* ঝৰ উচ্চাষণ গ্রায় অল্প গ্াণ বর্ণৰ দৰে হয়। 
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অর্থত্) ল'ৰ! যত ইত্যাদি ঠাইত কণটৌষ্ঠ উচ্চা- 
বণ। যি ঠাইত কগৌন্ঠ্য উচ্চাৰণ হয়, ত'তে 
অকাৰৰ ওপবতে () এনে কামাৰ নিচিনা এট! 

চিন দিব লাগে । 

যদিও শ, ষ, স এই তিন আঁখৰৰ উচ্চাবণৰ 

ঠাই বেলেগ বেলেগ বুলি লিখা হইছে কিন্তু 
চলতি ভাষায় হলে এই তিনটাৰ উচ্চাবণ একে 
ঠাইব পণ অর্থাৎ কেবল মুৰৰ পৰাহে হয় যেনে, 
শবণ, আকাশ, সকলো সময় ইত্যাদি | ষ ৰ উচ্চা- 
ৰণ কঠিন রূপে হয়, যেনে; ভাষা, বিষয়া, 
ইত্যাদি । কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণ আরু খবর্ণেৰে সৈতে 
যুক্ত হ'লে এই বিলাকৰ উচ্চাৰণ প্রায় তালুৰ 
পৰা! হয়। যেনে; ঈশ্বব, বিশৃঙ্খলা, বিষুর, কৃষ্ণ, 
বিস্ময় ও বিশ্থৃতি ইত্যাদি । | 

ভিন্ন দেশীয়, ভাষাত থাকিলে অনেক ঠাইত 
এই বিলাক আখৰব উচ্চাৰণ কোনো কোনো 

অন্পপ্রাণ তালব্য বর্ণৰ (চ) দবে হয়।*% যেনে; 
সাহাব, মুন্সি, রুশিয়া, ইত্যাদি । কোনো 

* হো, যোত্!, "কৰা প্রভৃতি এনে কেতবিলাক কথ। আছে 

যাৰ উচ্চাৰণ এই বর্ণমালাব আখৰেৰে সৈভে নিমিলে। সেই 
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কোন ঠাইত আপোন উচ্চাৰণ নেবেয়ে!। 
যেনে ; সদৰ আমিন, শমন, ইত্যাদি । 

পদ্প্রকৰণ। 

এট! কি অধিক আখৰ যোগ হই কোনে! অর্থ 
প্রকাশ কৰিলে তাক পদ বা কথা বোলে । যথা; 

অ+কৃ+অ+ল্+অ-অকল। আ+4মৃ+ই- 
আমি । প্1উ+4জ্+ত্+অ+কৃ1+অ-্পুস্তক ।৭' 

সেই পদেই পাঁচপ্রকাৰ ঘেনে; বিশেষ্য, 
বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় আরু ক্রিয়। । 

স্ব পসপস্াী া পপ পপ এর ৯ 

দ্দিখি কোনোয়ে হোয়া, যোয়! বরুয়! আব কে)নোরে। হোর। 
যোবীা; বরুৰ। এনেকৈ লিখে । অল্লমনদি গুনিলে বুঝিব 
পাৰি ষে, ইছাৰ ক+ঢ51 উপ্াস্তয বর্ণ উচ্চাৰণ ঠিক হো নাই । 
বেয়। দিয়। করতোয়া প্রভৃতি কথাত উপাস্তাবর্ণব (র়ৰ) যেনে 

উচ্চাৰণ) যোয়া হোয়া বরুয়া লিখিলে য়ৰ উচ্চাৰণ তেনে নহয় । 
পক্ষান্তবে জীবন বাবৃহাৰ প্রভৃতি কথাত য়ৰ উচ্চাৰণ (যঠাইৰ 
পব। হয়, হোব। যোব। বরুৰা লিখিলে বৰ উচ্চাৰণ সেই ঠাইৰ 

পর! ন হ;| মুন্তৰাং এই বর্ণমালাৰ যেনে উচ্চাৰণ প্রমিদ্ধ আছে 
তাকে ঠিক বাখি আমি এই বিলাক কথ। লিখিব নোবাৰি। 
এনেকে আমি দেই বিচাৰৰফালে নগহই পুৰণি পুরীত যেনে 

বর্ণ বিস্তাল আছে, তাঁকে ঠিক বাখিলে || প্রায় ১** বছৰৰ 
পুৰণি গুথীত কোর! যোৰা এনে কুৰ বর্ণবিস্তাস দেখা হইছে। 

1 এই দৰে কথাৰ আথৰ বোৰ বেলেগ বেলেগ কৰি দেখু 
বাৰ নাম বর্ণবিষ্তাস বা নাম খৰি। 



এ 

বিশেষ্য । 
জাতি, গুণ, দ্রব্য, নাম আরু ক্রিয়া বুঝোব! 

পদ বিলাঁলক বিশেষ্য পদ বোলে । যেনে ; মানুহ, 

গরু, বামুণ, কলিত, ইতবাজ, মান; ছুষ্টালি, 

নৈপুণ্য ; জল, মাটী; শিববাম, তেজপুৰ, 
আসাম ; দেখা, শুনা গমন, ইত্যাদি । 

বিশেষ্য পদৰ লিঙ্গ, সংখ্যা আরু কাবক আছে। 

লিঙ্গ। 
লিঙ্গ তিনি প্রকাৰ। পুৎলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ আরু 

ব্লীবলিঙ্গ । 

মুনিহ বুঝোব। পদবিলাঁকক পুংলিঙ্গ, তিবোতা 
বুঝোবা পদবিলাক স্ত্রীলিঙ্গ আরু তাঁত বাজে 
আন আন পদবিলাঁকক ক্লীবলিঙ্গ বোলে । পুৎলিঙ্গ 

শব্ধ যেনে; মানুহ, পশু, চন্দ্র, গছ, ঘোনা, হাতী 

ইত্যাদি। 

্ত্রীলিঙ্গ শব্দ যেনে; তিবোতী, বৌ, লতা, 
পেহী ইত্যাদি | &%& ব্লীবলিঙ্গ শব্দ যেনে) জল, মন 
ইত্যাদি । 

* স্ট্রীলিঙ্গব বিষয় বিশেষটৈ পাছত হব। 
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বচন । 

কোনে! শব্দে যেতিয়া এটাক বুঝায় তেতিয়া 
একবচন, আরু যেতিয়! সৰহ বুঝায়, তেতিয়া! বছু- 

বচন বোলে । «“দেবতাই দেখক, সোণায়ে মোৰ 

পু্ীখন নিলে” এনে বুলিলে এটা মানুহে দেখ! 

আরু এটা মানুহে এজনৰ এখন পুখ্ী নিয়াহে 
জানিলৌ, এতেকে দেবুতাই, সোণায়ে, মোৰ আরু 
পুথী এই আটাইটি একবচনৰ পদ | কিন্তু “দেবতা 

সকলে দেখক, মোণাইহইতে আমাৰ পুধীবিলাক 
নিলে” এনে বুলিলে অনেকব দেখা আরু অনেকৰ 
অনেক পুথী নিয়াহে বুঝায়, এই হেতুকে দেবতা 

সকলে নোণাইইত, আমার আকরু পুখীবিলাক এই 
আটাইটি বহুবচন পদ। বহুবচনৰ হলে সকল, 

বিলাক, বোন, ইত আদি কৰি শব্দ যোগ হয়। 

পুরুব। 

পুরুষ তিন প্রকাঁৰ। যথা; প্রথম পুরুষ, 

ঘিতীয় পুরুষ আরু তৃতীয় পুরুষ। মত্ত প্রথম 
পুরুষ, ভূমি যা তয় দ্বিতীয় পুরুষ, ইয়াত বাঁজে 
আটাইবোৰ তৃতীয় পুরুষ । 
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কাবক। 

ক্রিয়াৰে সৈতে যাৰ সম্বন্ধ থাকে তাৰ নাম 

কাঁৰক | সেই কাৰকেই ছয় প্রকাৰ | যেনে; কর্তী। 
কর্ম, কৰণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকবৰণ। 

কর্তাকাৰক | 

ঘি কৰে সি কর্তাকাৰক, কর্তাকাৰকত এ, যে 
আরু ই যোগ হয়; আরু কোনে। কোনো শব 
এনেই থাকে । যথা )-_মান্ুহে কলে, গরুয়ে 
খালে, তাই দেখিছিল, বেলি উঠিছে, পানী 
পৰবিছে। ইয়াত মানুহে, গরুয়ে, তাই, বেলি 
আরু পানী কর্তীকাৰক। 

কর্মকাৰক | 

ক্রিয়াৰ ফল য'ত ফলে অর্থাৎ যি দেখা যায়, 

কৰা? যায়, থোবা ঘায় প্রভৃতিক কর্ম বোলে 

কর্মপদত ক আরু কে যুক্ত হয়; কেতবিলাক 

বা এনেই থাকে | যেনে ; তয় হৰিক মাতি আন 

গ্ই। সি ল'ৰাবিলাকক পড়াব। ময় মহটকো 

বান্ধিলেো। গ'রুয়ে ধান বৌৰ খালে । সাহেবে 

বাঘ মাৰিলে। ইয়াভ হুবিক, ল'ৰাবিলাকক, 
মহটক, ধান বোৰ আরু বাঘ কর্মপদ | 
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কোনো কোনে! ক্রিয়াৰ দুটা ছুটাকৈ কম্মপদ 
থাকে । যেনে ; আজি পণ্ডিতে মৌক এই পুখী- 
খন পঢ়ালে। বাইয়ে তাক ভাত খুবাইছে। ময় 
জীর্ববামক এই কথা করলো ইত্যাদি । এই ধিলা- 
কক দ্বিকর্শক ভ্রিয়া বোলে । 

কবণকাৰক। 
কর্তাই যাবে ক্রিয়। কৰে, তাক কৰণকাঁৰক 

বোলে । কবণকাৰকত 'বে, দি, দ্বাৰা, কর্তৃক 

প্রভৃতি শব্যোগ হয়। যেনে; কাপ্টো ভৰ্বিৰে 
ভাঙ্গিলে। উহতে জাঠিৰে কুকুৰটোক মাৰিলি, 
ইক। বিদ্যাদ্বাৰ। বৰ উপকাৰ হয়। ইয়াত 
ভৰিবে, জাঠিবে, বিদ্যাদ্বাৰা কৰণপদ। 

সম্প্রদানকাৰক 

যাক দিয়া যাঁয় বা দিবলৈ মন হয়, তাক ম্দু- 
দানকাঁৰক বোলে । সম্প্রদানকাবকত ক যোগ হয়, 

যথ।; বামুণক দক্ষিণ! দিয়া । ময় কণাটোক এখন 
ফট। কাপৰ দিম | যদি থাফিলহেতেন তেনে হলে 

তহতক কেইট। মান বগৰি দ্িলৌোহেতেন ১ ইয়াত 
বামুণক, কণাটোক, তইতক সম্প্রদান-পদ | %* 

* কোতিয়া বা সম্প্রদানত লৈ যোগ হয়। যেনে; বামুণক 

দিয়! কুকুবলৈ দিয় ইত্যাদি। 
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অপাদান-কাৰক | 

যাৰ বাযৰ পব। যোব আরু. লোবা যায়, 

নাইবা ভয় পোঁব! হয়, তাক অপাদান-কাঞ্চক 
বোলে । অপাদানকাৰকত পৰা শব কেতিয়! বা 

হস্তে শব্দ যোগ হয়| যেনে; হাতৰ পৰা! কাপটো 
পখিল। মিনাইয়ে ঘ্ব পৰ। ওলাই গল । গছৰ 
পৰা ফুল আনিলৌ । ন”ইব পৰ| পানী আন গই | 
বতাহব পৰাহে ভয় খালৌ। বুক্ষ হস্তে ফল 

পৰে ইত্যাদি । 

অধিকৰণ। 

যি ক্রিয়াৰ আধাব হয়, তাঁক অধিকবণকাবক 

বোলে । অধিকৰণকাৰকত ত, তে, আরু এ 

যোগ হয় । যথা; পথাৰত ধান হইছে। গছত 

ফুল ফুলিছে। ছুক্ট ল'ৰাই ধেমালিতহে বঙ্গ 
পায়। বাটতে দেখিলৌো!। আদিতে ফেইটিমান 
উপদেশ দিও, তাতে ৰামে উত্তৰ দিলে, অধ্যা- 
পকৰ ঘাঁটে পানী আনিবলৈ যাম। 

ইয়াত বাজে সম্বন্ধ, সম্বোধন, হেতুবাচক 
আদি কৰি কেতবিলাক পদ আছে, কিন্তু সেই 

বোৰক কাবক নোবোলে। | 
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সন্বন্ধ |. 

আই, বোপাই, মিতিৰ আদি কৰি সম্পর্ক, 
অধিকাৰ, অংশ আরু বিকার আদি বুঝোবা পদ- 

বিলাকক সম্বন্ধ পদ বোলে । সন্বন্ধগপদত ৰ যুক্ত 

হয়। যথা; গোলাপীৰ জি এক, মেধিৰ পুতেক, 
মনুৰ সখি, ভূবামৰ পুথীখন, ৰজাৰ ৰাজ্য, গছৰ 
পাত, কাপৰৰ দহি, সোণৰ কৰিয়া ইত্যাদি । 

সম্বোধন । 
ঘি পদে মতা বা আহ্বান কৰা! বুঝায় তাক 

সন্বোধন পদ বোলে । সন্োদন পদৰ আগত হে, 
অ, এ, ও, এ, হেবা, হেৰ আদি কৰি কেইবাঁটা 
শব্দযোগ হই থাকে। যেনে; হে সমাজিক 
লোক ! অবাপু দেউ ! এ আই ! ও দেবতা ! হেৰ! 
মানুহটি ! হেৰ লালুউইত ! ইত্যাদি কেতিয়া বা 
এনেকুৰা শব্দ যোগ ন হয়ো । যেনে; বুপাইটি 
শুনাচোন ! বাই! মোৰ ভোক লাগিছে ইত্যাদি 

হেতুবাচক পদ । 

নিমিতে, হেতু, কাঁৰণ আদি কেতবিলাক শব্দ 
ঘিহেতু বুঝায় তাক হেতুবাঁচক পদ বোলে । 

ইহাতে কাবকাদিৰ চিহু নে থাকে । 
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শবারাপ। 
তলত কিছুমান শব্দরূপ দিয়া! হ'ল; ইহাক 

ভালকৈ বুঝিব পাঁবিলে আন আন শবন্ব রূপ 
কৰিবলৈকে। কঠিন ন হব। 

কারক । 

কর্তা 

কন্ম 

কবণ 

সম্পদান 

আপাদান 

অধিকৰণ 

স্বন্ধ 

সম্বোধন 

কম্ব 

কবণ 

সম্প্রদান 

ঘপাদাণ 

অধিকৰণ 

সম্থদ্ধ 

সম্বোধন 

মানুহ শব । 
একবচপ। 

মানুছে 

মানুহক 

মানুহেৰে 

মান্ুহক 

মানুৰ পৰা 

মানুহত 

মানুহৰ 

হেৰ মানুহটে।। 

ল'ৰা শব্দ । 

ল'বাঁই 

ল'ৰাক 

ল'বাৰে 

ল,রাক 

ল'বাৰ পৰ! 

ল'বাতে 

ল'বাৰ 

হেৰ লৰা! 

বহুবচন । 

মানুহ বিলাকে। 

নানুহ বিলাকক। 

মানুহ বিলাকেৰে। 

মানুহ বিলাকক। 

মাগুহছ বিলাকৰ পৰা। 

মানুহ বিলাকত। 

মানুহ বিলাঞ্ৰ। 

হেৰ মানুহ খিলাকক। 

ল”ৰাবোৰে। 

লবাবোৰক। 

লশৰাবোবেবে। 

ল'বাবোৰক । 

ল"ৰাবোৰৰ পৰা । 

ল'বাবোবতে। 

ল্বাবোৰৰ। 

ছেবল'ৰা বোধ। 
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আন আন শব্দবে। রূপ প্রায় এই দখেই হয়। 

অতি মান্য বুঝালে নকল শব আরু অস্নান্ত হলে 
ইত শব্দ যোগ হয় , যথা ভাঙ্গবীয়া সকলে আজ্ঞ' 
কৰিলে | মিকিৰ ইতে গ'ল ইত্যাদি । 

বিশেষণ । 
যি পদেকাঁৰে, গুণ, দোঁষ, অবস্থা, আকু ক্রিয়া 

বুঝীয়, তাক বিশেষণ পদ বোলে । গোপাল বিদ্যা 
বন্ত, স্ুবদের জ্ঞানী, ল'ৰ!টো বৰ দুষ্ট, চোবালি 

জনী স্থবনী। ডেকা মানুহ, ধঙ্গ! চুবিয়া, কণ। কুকুব, 
দুখী, খাও্ততা ইত্যাদি । ইয়াত বিদ্যাবন্ত, জ্ঞানী, 

বব দুষ্ট, স্থবনী, ডেক।, বঙ্গা; কণা, দুখীয়া, 
খার্তত! এই বিলাক বিশেষণ পদ । 

ক্রিয়াৰ গুণ বা অবস্থা! বুঝোবা পদ বিলাকক 

ক্রিয়াবিশেষণ পদ বোলে । ক্রিয়া বিশেষণ পদৰ 

পাছত কৈ, এ, ৰে, রূপে ইত্যাদি যুক্ত থাকে । 
যেনে খবকৈ নেলেখিবা। ভালেবে থাকিব।। 
স্বন্দবরূপে চাবা। শীঘ্ে অহিবা ইত্যাদি। 

সর্ধনাম। 
যি, সি, এই, কোন, তয়, সৌ, এ ক্* আদি 

কৰি কেতবিলাক শব্দক সর্ধ্বনাম বোলে । 
** সৌ আরু এ শব্দব প্রয়েগ এনে নহয়, এই ছুই শব 
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বিশেষ্য পদৰ নিচিনা সর্ধবনামৰে! লিঙ্গ, সংখ্যা 

আরু কাৰক আছে। আরু ভিন্ন ভিন্ন কাৰকত 

ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়। তাৰবিবৰণ তলত লিখা গল । 
টি শর 

কর্তাকাবক | 
মান্য অর্থত | 

মুলশব্দ একফব৪ন বহুবচন 

ঘি যি, ষোনে, যেয়ে বি বিলাকে, বি নকলে 

সি তেও তেও বিলাকে, 

এই এ” এ” ও বিলাকে 

কোন বিপাকে কেত- 
কোন্ কোনে, কেনে ০০০5 

বিল।কে 

(এ ডোম! বিলাকে তেম! 

য় তুম তোৰা কে, তোমা সকলে 

৬৮ 
আরম আমাসকপে 

কয নন 

আম! লোকে 

ৃ আপোন মকলে, 
আপোন আপু 1 

আপোনালোকে 

বিশেষণৰ দৰে আন শব্দৰ আগত হেথাকে। বথা; সৌ গছ 

জোপা, সৌটা নে। ক'ৰ মানুহ? প্র ৰকম, এ মানুহুটো। নো 

কোন? সিশব্দৰ ঠাইন্ত কেতিয়। বা সেই হর। যেনে? সেই 

কথ! সেই ঘৰ । 
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অনান্য অর্থত। 
মূলশব্ একবচন  বহুণচন 

বি ঘি যিহতে, ঘি বোৰে 

সি সি সিইতে 

এই এই) ই এই খিলাকে ইইতে 

কোন্ কোনে, কেরে, কোনবিলাক, কেতবিল।ক 

তর তয় তইতে 

মর মর আমি 

আপোন গজ এ 

অন্যকাৰকত ॥ 

মান্য অর্থত। 

মূলশক একবচন বহুবচন 

ৰ্ি যাক বিবিলাকক যি সকলক 

পি তেওক তেও বিলাকক 

এই এও ক এও বিলাঞক, এই বিলাকক 

কোন্ কাক কোন বিলাকক; কেভবিলাকক 

তয় তোমাক; তেৰবাক 

ময় মোক 

আপোন আপনাক 

তোম! বিলাকক, তোমাল! 

কক, তোম! সকলক কব! 

সণলক 

আমাক, আমাসকলক, জাম! 

লোকক 

আগোন। সকলক 

আপে।ন লোকক 



১৮] 

অন্নান্ত অর্থত ৷ 

মূলশব . একৰ5ন বহুবচন 

যি যাক যিহতক, ধি বোৰক 

সি তাক লিহত্তক 
এই ইয়াক ইহছ্তক, এই বিলাকক 

[কোন বিলাকক, কেত 
কোন কাক 

( বিলাকক 

তয় তোক তহত্তক 

ময় মোক আমাক, আমাপিলাকক 

আপোন ্ ৫ 

ওপৰত কেবল কর্তা আরু কম্মকাৰ্কৰ রূপ 

দিয়া হল, অন্য অন্য কাঁৰকৰ চিহ্ন যোগ হলেও 
এই দৰেই রূপ হব। 

অব্যয়। 

যি শব্দ সদাই একরূপ হ'ই থাকে বেলেগ 
বেলেগ রূপ ন হয়, সেই বিলাকক অব্যয় শব্দ 
বোলে । অব্যয় পদৰ লিঙ্গ, সংখ্যা আরু কাৰক 
একে। নাই । যেনে; আরু, ও, এ, এবং, তেন্তে, 
যথা, তথা, সৈতে, দবে, নাইবা, না, নি, নে, নৌ, 
হুনু, যদ্দি, কিন্ত, ইতি, নিমিতে, অতএব, এতেকে, 
কিয়নো, হা, আহা, হায়, হায়, উ? আঃ ইঃ, অ, 
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ইত্যাদি । প্র, পৰা,,অপ, সং, অনু, অব, নিব, 

দূব, অভি, অপি, বি, অধি, স্তর, উৎ, অতি, নি, 

প্রতি, পৰি, উপ, আ। এই প্র আদি কৰি কুবি- 

টাক উপসর্গ বোলে । 

ঘি শব্দ আন এটা শব্দৰ অনুরূপ হয়, তাক- 
অনুরূপ অবায় বোলা যায়। যথা; মব্, মর 

ধুপ্ ধৃপ্, থপ্ থপ্, ইত্যাদি । 
ক্রিয়।) 

ঘিযি কথাই কাশখে! কোনো কাধ্য কৰা বুঝায় 
সেই বিলালক ক্রিয়াপদ বোলে । সেই ক্রিয়' 
পদেই দুবিধ । যথা; সমাপিকা আরু অসমাপিকা | 
ঘি ক্রিয়াপদে বাক্য শেষ ব! সমাপ্ত হোবা বুঝাঁয় 
তাক নমাপিকা আরু ঘি পদে সেইরূপ নুবুঝায় 
তাক অসমাপিকা ক্রিয়! বোলে । যেনে, দেখিলো, 
পড়িছে, দিম ইত্যাদি সমাপিকা ক্রিয়া । দেখি, 
পঢ়ি, যাতে, গলত, ইত্যাদি অসমাঁপিকা! ক্রিয়া । 

সেই ক্রিয়া আকৌ ছুবিধ। সকর্্মক আরু 
অকর্্মনক। কর্মাপদ ন হলে যি ক্রিয়াৰ অর্থ ভাল 
কৈ বুঝিব নোবাৰি তাক সকম্শবক আঁরু ঘি ক্রিয়ার 
কম্ম পদৰ আবশ্যক ন হয়, তাক অকর্শক ক্রিয়া 
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বোঁলে । যথা ; মহীবামে ভাত খালে, এইটো সক- 
'্মক আরু মহীবাম শুলে, এইটো অকর্ন্দক ক্রিয়া। 

সমাপিকা ক্রিয়াৰ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এই 

তিন পুরুষ আছে। যথা; - প্রথম পুরুষে, য় 

দেখিছে'1। দ্বিতীয় পুরুষে তৃমি দেখিহা। তৃতীয় 

পুরুষে, সি দেখিছে । ময় দিম, তুমি দিবা বা ভয় 

দিবি, তেও দিব বাসি দিব ইত্যাদি । এই দবে 
আটাই বোঁব ধাতুবেই ভিন্ন ভিন্ন পুরুষে বেলেগ 

বেলেগ রূপ হব। 

বিশেষ্য পদৰ দৰে ক্রিয়াৰো এক বচন, বহু 
বচন আঁছে। কর্তী এক বচনৰ হলে ক্রিয়াও এক 

বচনৰ হয়, কর্ত। বহু বচনৰ হলে ক্রিয়া পদৌ বহু 
বচনবহে হয়, বহুবচনৰ চিন হক শব্দ যথা; 

এক বচন, ময় দেখিছো' | বহুবচন, আমি দেখি- 

ছেঁহক। এক বচন তয় পট়িলি। বহুবচন, তহতে 

পটিলি হক।*% 

কিন্তু তৃতীয় পুরুষব ক্রিয়া হ'লে তেনে রূপ- 
ভেদ নহয়। যথা ;--একবচন ৰমাই দেখিলে 
বহুবচন ৰমাইইতে দেখিলে ইত্যাদি । 

ক্র কেতিয়া বা কর্তা বনতনচনৰ হলেএ ভাব ক্ত্রিয়াৰ রূপ 

এক বচলব দৰে হয় যেনে; আমি খাইছে! উছতে পড়িছনে? 
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কাল । 
ক্রিয়াৰ কাল তিন প্রকাৰ | যথা! ;--অতীত- 

কাল, বর্তমানকাঁল আরু ভবিষ্যৎকাল । যি ক্রিয়া 
সমাপ্ত হই গ'ল তাঁৰ কান্নক অতীতকাল, যি 
ক্রিয়া আবস্ত হইছে শেষ হোবা নাই তাৰ 
কালক বর্তমানকাল আরু বি ক্রিয়। আবস্ভ হোবা 

নাই আগলৈ হ'ব তাৰ কালক তবিষ্যৎকাঁল 

বোলে । অতীতকালৰ ক্রিয়া যথা ; ধৰিলে, ধৰি- 

_ছিলা, ধৰিলেহেতেন। বর্তমানকালৰ ক্রিয়া পদ- 

যেনে; দেখিছে। দেখে । ভবিষ্যৎকালৰ ক্রিয়। 

যেনে ; পাঁটম, দ্রিব, খাব । 

বসব । 
ই আদি কবি স্ববব আরু ক আরু বব পাছত্র 

থকা সষ হয়। বথা;--বিষম, নিষ্পাপ, পৰিক্ষাৰ, 

শুষ্ক, গ্রা্ম ইত্যাদি । আরু কোনো কোনে ঠাইত 
স,ষ নো হোবাকৈও থাকে । যথা) বিসর্গ, 
বিস্বাদ, নিসর্গ ইত্যাদি । 

টবর্গ আরু ঞবে সৈতে ধোগ হ'লে সদাই ষ 
হয়। যেনে ;__স্প্ট, চেষ্টা, অষ্টম উষ্ণ, কৃষ্ণ, 
বিষ । ইত্যাদি। 

গ 
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ণত্ব। 
ধ ধ ব আরু ষৰ পাছত থকা ন ণ হয়। 

বথ| ;_ হণ, পুর্ণ, তৃষ্ণা ইত্যাদি । 
খ ক, ৰ,ষআরু ন এই বিলাকৰ ভিতৰত 

স্বৰবর্ণণ কবর্গ পবর্গ, আরু য বৰ হৰ আতৰ 

থাকিলেও ন ণহ্য়। যথা ;--কৃপণ, ৰাঁমায়ণ, 

ভূষণ, ক্ষণ ইত্যাদি । 
টবর্গেৰে সৈতে যোগ হ'লে সদাঁই ণ ব্যবহাৰ 

হয়। যেনে ;__পণ্ডিন্ত, ঘণ্টা, কৃ্ঠিত ইত্যাদি । 
গৰ পাছত হ'লে প্রায় ণ ব্যবহাৰ হয়। 

ঘেনে ;--গুণ, গুণক, গণ্য ইত্যাদি! 
প আরু কৰ পাছত হ'লে ও কেতিয়া বা ণ 

হয়। যেনে ; পুণ্য, নিপুণ, কোণ, কণ। ইত্যাদি | 

সন্ধিপ্রকৰণ। 
অকে আদি কৰি ধ্লৈকে তুম আরু দীর্ঘ, 

দীর্ঘ আরু ভ্ুস্ব ছুই ছুই বর্ণে সবর্ণ হয়। যথা ;__অ 

আ এক সবর্ণ। ই ঈ এক সবর্ণ। উউ এক সবর্ণ। 
খ গজ এক সবর্ণ। আ অ, অঅ, আআ এই দবে 
থাকিলেও সবর্ণ হয়। 
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সন্ষি। 

ছুই বর্ণ যোগ হোবাব নাম সন্ধি, সেই সক্দি 

দুই প্রকাব, ম্বৰসন্ধি আৰু ব্যঞ্জন বা হুলসন্ধি। 

হ্ববেবে সৈতে স্বৰৰব যোগ হোবাৰ নাম স্ববসন্ধি 

আরু ব্যঞ্জনেবে সৈতে ব্যঞ্জনৰ নাইবা স্ববৰ যোগ 

হোঁবাব নাম ব্যঞ্জনসন্ধি। সন্ষি হণতে কেতিয়। 

বা কোনে বর্ণৰ লোঁপো হয়। 

স্ববসন্ধি। 

সবর্ণৰ পাছত সবর্ণ থাকিলে উভয়ে এক লগ 
হই দীর্ঘ হয়; আরু দীর্ঘ স্ববআগব আখবেবে 

সৈতে যোগ হয় । যেনে ;_-গু৭+অভিবাঁম গুণা- 

ভিৰাম, দেব+আলয় দেবালয়, তথ14 অপি 

তথাপি, মহ1+আশয় মহাশয়, প্রতি+ইতি প্রতীতি, 

ক্ষিতি+ ঈশ্বৰ ক্ষিতীশ্বৰ, গৌবী+উশ্বব গৌবীশ্বব, 
গুরু+ উপদেশ গুরূপদেশ ইত্যাদি । 

অ আরু আৰ পাঁছত ই বা ঈ থাকিলে ছুষ্ধে 
মিলি এ হয় এ আগৰ আখবেবে সৈতে যোগ 

হয়। যেনে ;পৰমঈশ্বৰ পৰমেশ্বৰ, মহা4- 
ইন্দ্র মহেন্দ্র, মহা 4ঈশ মহেশ, গণ+ঈশ গণেশ । 
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অ আরু আৰ পাছত উ বা উ থাকিলে ছুয়ে 

ষিলি ও হয়। ও আগৰ আখবেৰে সৈতে যোগ 
হয়। যেনে; অরুণ+উদয় অরুণোদয়, পুরুষ+ 
উত্তম পুরুষোভম, সূর্ধ্য+উদয় সুর্য্যোদয়, মহা+ 
উত্ক্ মহোহৎকা, মহা+উদয় মহোদয় । 

অ আরু আৰ পাছত এ ব1 এ থাকিলে ছুয়ে 
মিলি এ হয়, এ আগব আখবত যোগ হয় । যেনে ; 
জন+এক জনৈক, মহা+এঁশরর্ষ্য মহৈশ্বরষ্য | 

অ আরু আৰ পাছত ও বা ও থাকিলে ছুয়ো 
যোৌগ হই ওঁ হয়। ও আগৰ আখবেৰে সৈতে 

যোগ হয়। যেনে ;- মহা+ওষধি মহৌষধি। 
অআরু আৰ পাছত থকা খ ৰ হয়, ৰ পাছৰ 

আখৰত যোগ হয়, আরু আগৰ আ অ হয়! কিন্ত 
খত শব্দ পাছত থাকিলে আগৰ অ আহ্য়। 

যেনে )--দেব+ধধি দেবধি, মহী+খষি মহধি, 

ক্ষুধা+ঝত ক্ষুধার্ড, শোক+ঝত শোকার্ড। 

সবর্ণ নোহোবা! স্বৰ পাছত থাকিলে ই ঈ গুছি 
ঘ,উউগুছিব, আরু খপ গুছি বহয়। যেনে) 

বি+অবহাৰ ব্যরহাব, অতি+অন্ত অত্যন্ত, 

পৰি+অস্ত পর্যন্ত, অভি+উথান উত্যুত্থান, 
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অনু+-এষণ অন্বেষণ, স্থ+আগত স্বাগত, পিত+ 

আলয় পিত্রালয়। 
স্ববৰ আগত থকা! এ, এ ও, ও গুছি ক্রমে 

অয়, আয়, অব আবও হয়। যেনে বিনে 

বিনয়, নে+অন নয়ন, শে+অন শয়ন, নৈ+ 

অক নায়ক, প্রসো+অ প্রসব, পো+অন পবন, 

ভো+অ ভাব, তৌ+উক ভাবুক । 

ব্যগ্ন সন্থি। 

চ আঁরু ছব আগত থকা ত চ হয়| যেনে )-- 

উৎ+চাঁবণ উচ্চাণ, উৎ+ছিন্ন উচ্ছিন্ন | 

ত, জৰ আগত থাকিলে জ, ডব আগত 

থাকিলে ড, নৰ আগত থাকিলে ন, লৰ আগত 

থাকিলে ল হয়। যেনে ;--উৎ+ভ্বল উজ্জ্বল, 

সং+জন সজ্জন, উৎ+ডীন উডটীন, জগৎ+নাথ 

জগন্নাথ, উৎ+নতি উন্নতি, উৎ+লেখ উল্লেখ, 

স২+লোক সল্লোক । 

স্বববর্ণ, গ, ঘ, দ, ধ,ব,ভ, যৰ আরু বৰ 

আঁগত থকা কৰ ঠাইত গ, তৰ ঠাইত দ হয়। 

যেনে ;_বাঁক+ঈশ বাণীশ, উৎ1অয় উদয়, 
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তৎ+অন্ত তদন্ত, তৎ+গত তদগত, সৎ+বিদ্য। 

সদ্বিদ্যাঃ উৎ+ৰেক উদ্রেক । 

নআরু মৰ আগত খক1 কৰ ঠাইত উ, তৰ 
ঠাইত নহয়। যথ!;--বাক্+ময় বাগ্বয়, দিকৃ+ 
মণ্ডল দিজ্যগুল, জগৎ+নাথ জগন্নাথ, উৎ+নতি 

উন্নতি । 
তৰ পাছত হ থাকিলে ত আরুহ গুছিদ্ধ 

হয়। যেনে)--তৎ+হিত তদ্ধিত, তৎ+হেতু 

তদ্ধেতু। 

£ ( বিসর্গৰ ) পাছত চ ছ থাকিলে শ, তথ 

থাকিলে স হয়। যথা ;_-নি৫+চয় নিশ্চয়, শিৰ?+ 

ছেদন শিৰ্শ্চেদন, মনঃ+তাপ মনস্তাপ, নিঃ+ 

তাৰ নিস্তাৰ | 

ছুই অকাবৰ মাঝত হলে ছুয়ো অকাৰেৰে 
সৈতেঃ (বিসর্গৰ ) ঠাইত ও হয় আরু ও আগৰ 

আখৰত যোগ হয়। যেনে; মনঃ+অভীষ্ট মনো 

ভীষট, সদ্যঃ+অধিকাৰ সদ্যোধিকাঁৰ | 
বর্গৰ তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ, যব,» ব ও 

হৰ আগত আরু অকাৰ পাছত থক £ (বিসর্গ) 

আগৰ অকাৰেৰে সৈতে ও হয় আরু সেই ও 



টি উঠি 

আগব আখবত যোগ হয়। যথা ;--.অধঃ+গতি 

অধোগতি, তপঃ+ধন তপোধন, মনঃৰম্য 
মনোবম্য, তেজ$-ময় তেজোময় । 

স্বববর্ণ, বর্গৰ তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ আরু য, 
ৰ,ল, ব হু পাছত থাকিলে ইকে আদি কৰি স্ববৰ 

পাঁছত থকা কেতিয়া বা অৰ পাছত থক ঃ (বিস- 

গর) ঠাইত ৰ (9 বেফ হয়। যথা ;_-নিঃ+আমিষ 
নিবামিষ, দু্ষশস্তা। ছুর্যশঙ্যা। ছুঃ+মতি ছুন্মতি, 

% ছুঃগা ছুর্গা, ছুঃ+বাসন। ছুর্ধবাসনা, স্বঃগ ম্বর্গ, 

পুনঃ+অপি পুনবপি । 

ক, খ, প, ফব আগত থকা £ (বিসর্গৰ) ঠাইত 
স হয়। যথ1 ১ মনঃকাম মনক্ষাম,। ছুঠকৰ 

হুক্ষব, নিঃ+পাঁপ নিষ্পাপ, নিঠফল নিক্ষল। 

স্্রীলিঙ্গৰ বিশেষ বিবৰণ 

তিৰোত! বা তিঝোতাৰ নিচিনা শক্তি আঁরু 

গুণ বুঝোবা পদ বিলাকক স্ত্রীলিঙ্গ বোলে । 

যেনে, _আই, বাই, বৌ, জিয়াৰী, বুদ্ধি, পৃথিবী, 
লতা! ইত্যাদি । 

৯ বেফৰ তলত থক1 আখবৰৰ কেতিয়। ব! দ্বিত্ব (ছটা) 
হয়। 
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কেতবিলাক শব কেতিয়া বা পুংলিঙ্গ 

কেতিয়! বাঁ স্ত্রীলিঙ্গ হই খাকে। যেতিয়া স্ত্রী 
লিঙ্গ হয় তেতিয়া কোনে! কোনে! প্রত্যয় যোগ 

হই কিছু রূপান্তর হয়। 
সত্রীলিঙ্গ হালে অধিকাংশ অকাবাস্ত শব্দৰ 

পাঝত নীহয়। যেনে ;--কলিতা কলিতানী, 

বরুব! বরুবানী, মবীয়! ষৰীয়ানী, ইত্যাদি । 

স্্ীলিঙ্গ হ'লে ব্যপ্তনান্ত শব্দৰ পাছত প্র্রায় 

অনী আরু ঈ হয়। বেনে; কেওট কেওটনী, 

কুমাৰ কুমাৰণী, বঙ্গীল বঙ্গীলনী, বামুণ বামুণী, 
বা বামুণনী ইত্যাদি । 

সত্রীলিঙ্গ হলে উকাৰান্ত আরু ইকাৰান্ত শব্দব 
পাছত য়নী হয়। যেনে;--বন্ধু বন্ধুয়নী, হিন্দু 
হিন্দুয়নী, বাবু বাবুয়নী, মিবি মিৰিয়নী ; কেতিযা 

বা নীমাত্র হয় । যেনে ;--হাৰি হাৰিণী। 

স্ত্রীলিঙ্গ হলে কেতবিলাক শব্দৰ বহু রূপা- 
স্তব হয়। তাৰ সুত্র নিদি কেবল পদ দিয়া হ'ল 

কি কি রূপাস্তব হল শিক্ষক দকলে তাঁক দেখু 

বাই উদাহৰণ দিব যথ! 
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পুংলিঙ্গ সত্রীলিঙ্গ । 
বাঘ বাঘিনী। 

সিংহ সিংহিনী বা সিংহী । 

ঘোৰ! ঘুবী। 

কোছ কুছুনী। 

ডোম ডুমুনী। 
শহুৰ শাহু। 

ধোঁব! ধুরুণী | 

ডেকা! ডেকেবী ইত্যাদি । 
স্ত্রীলিঙ্গ হলে অকাঁবান্ত শব্দৰ কিছুমান আঁকা- 

বান্ত কেতবিলাঁক ঈকাঁবান্ত হই থাকে । যেনে, 
দুষ্ট দুষ্টা, কোমল কোমলা ব। কুমলী, উত্তম 
উত্ভমাঁ, নদ নদী, ত্রাণ ত্রানহ্ষণী, হুন্দব সুন্দখী; 

শুভস্কৰ শুভন্কৰী, স্বর্ণময় ন্বর্ণময়ী ইত্যাদি । 
স্ত্রীলিঙ্গ হ'লে জাতি, গুণ আরু নামবাচক শব্দৰ 

পাছত কেতিয়। বা জনী প্রত্যয় হয় । যেনে মান্ধুহ 

মানুহজনী, গরু গরুজনী, তিৰোতা। তিৰোতাজনী, 

চোবাঁলী চোবালিজনী * সরু সরুজনী, গোলাপী 

গোলাপিজনী, ফুটুকী ফুটুকিজনী ইত্যাদি। 
পু জনী প্রতায় হলে আগৰঈী ই হয়। 
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স্ত্রীলিঙ্গত কোবা আন আন প্রত্যয় হলেও 
জনী প্রত্যয় হয়। যেনে ; ডেকেবী ডেকেবিজনী, 

ডূমুনী ডূমুনিজনী ইত্যাদি । 
মতা আরু মাইকী আদি শব্দ আগত যোগ 

হই কেতবিলাক শব্দৰ লিঙ্গ ভেদ হয়। যেনে) 
পুংলিঙ্গ , স্ত্রীলিঙ্গ । 
মতা হাহ মাইকি হাহ। 
মতামহ ৮১৬৮ | রি 
্ মাইকী ছা্গলী বা পাই 
পাঁঠাছাগলী উট 

সমাস। 
যি কার্যযদ্বাবা আগৰ পদ বিলাঁকৰ কাবকাঁদিৰ 

চিহ্ন গুছাই কেবল পাঁছৰ পদত বাখিলেই অর্থ 

বুঝ। যায়, তাৰ নাম সমাস। সমাম কৰিলে অল্প 

কথাৰে বহু অর্থ পৌব! যায়, অথচ শুনি বলৈকো। 
ভাল হয়। 

সেই সমাসেই ছয় প্রকাৰ | যথা ;__ছন্দ, বু- 
ব্রীহি, কর্ম্মধাবয়,তৎপুরুষ,দ্বিগ আরু অব্যয়ী ভাব। 

দন্দ সমাস। 
বেলেগ বেলেগ অর্থ বুঝোবা এক জাতিৰ 

পদ বিলাঁকৰ সমাঁসকে দ্বন্দ সমাল বোলে । যথা) 



[ ৩১ ] 

ল'ৰাবোৰে আরু চোবালীবোৰে উমলিছে এই 
অর্থত ল'ৰাঁচোঁবালীয়ে উমলিছে. %* আইরে আরু 
বোঁপাইয়ে দেখিব পায়, আইবোপাইয়ে দেখিব 
পায়। এই দবে সমাস কৰাত নিষ্িব কুটুন্ব। 
ধান চাউল, পানতাঁমোল, অন্নবস্ত্র, দেবান্ৰ ইত্যাদি 

বহুপদ সিদ্ধ হয়। 

কেতিয়। বা সমাস হই পাছৰ পদবোৰ গুছি 
আগব পদত বুবচনৰ চিহ্ন যোগ হয়, তদ্দাৰা 

আটাইবোব কথাৰ অর্থ পোবা ঘায়। যেনে; 
গোপালে ভাবিয়ে আরু সোনায়ে পড়িবলৈ গ'ল 
বুলিলে যি অর্থ, গোঁপালইতে পট়িবলৈ গ'ল 

বুলিলেও সেই এ অর্থ হয়। এনে কুবা সমাসক 
একশেষ দ্বন্দ সমাস বোলে । 

বহুত্রীহি। 
ঘি ঘি পদত সমাস হয়, সেই সেই পদব অর্থ 

নুবুঝাই যদ্দি অইন পদৰ অর্থ বুঝায়, তেনে হলে 
তাক বহুত্রীহি সমাস বোলে । সমাস কৰেতে যি 
এট!) যি শব্দব পদ দিয়া যায়, সমাম হোবাপদে 

* এই সমাসত আরু। ৪, এবং আদ কৰি যৌগিক শবৰ 

লোপ হয়। 
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ভাব হে অর্থ বুঝায় আরু তাঁৰ বিশেষণ হয়। 

যেনে; লম্ব উদৰ যাৰ সি লম্বোদৰ। ক্ষুদ্র কায় 
যাৰ সি ক্ষুদ্রকায়। নি (নাই) লাজ যাৰ দি 

নিলাজ! স্ত্রীৰে সৈতে যি সি সন্ত্রীক। বি (নাই) 
সম (সমান ) যাৰ সি বিষম । এক বিধযাঁৰ সি 

এবিধ ; সেই দৰে সুগন্ধ, সুগন্ধি, % অনাথ, বিধবা 
চৰিতার্থ আদি কৰি বহুপদ সিদ্ধ হয়। 

কন্মধাৰয়। 

একার্থ বিশেষণ আরু বিশেষ্য পদৰ সমাসক 

কন্পধাবয় সমাস বোলে । ঘখা, মহান্ ঘি বাজ! 

মি এই অর্থত মহাবাজ ! বঙ্গাীধি ফুল সি বঙ্গা- 
ফুল। সেই দৰে দীঘলডিজি, বগাকাপৰ, পুর্বাহ্ন 
মধ্যাহ্ন, কুকন্ম ইত্যাদি। 

কেতিয়া বা ছুটা ছুটা বিশেষ্য পদতো৷ কন্ম- 

ধাৰয় সমান দেখিৰলৈ পার্ড, কিন্তু তাৰ মাঝত, 
নাইবা, পাছত নিচিনা, সদৃশ আদি কৰি তুল্যা- 
ক শব্দ বা রূপ শব্দ যোগ হই এটা বিশেষগন্ত 
দৰে হয়, আরু সমাস হলে দেই মিচিনা আদি 
শন্দব লোপ হয়। যদি মাঝত থকা শব্দৰ লোপ 

* বহুব্রীহি সমাসত গন্ধ শবৰ গন্ধি হয়। 
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হয় তেন্তে মধ্যপদলুপী, পাছত থকা শব্দৰ লোপ 

হলে অন্ত্যপদলুপী কর্্ধাবয় বা উপমিতি সমাস 

বোলে । যদি রূপ শব্দৰ লোপ হয়, তেন্তে রূপক 

সমাস বোলে । যেনে , চন্দ্র নিচিন। মুখ চন্দ্রমুখ, 

নাভি কৃপৰ তুল্য নাভিকুপ । কৰ পদ্মৰ রূপ কৰ- 

পদ্ম | বাক্য অস্বতব তুল্য বাক্যান্ৃত | 

তৎপুরুষ । 

কন্মকে আদি কৰি কাঁৰকৰ আরু সম্বন্ধ পদৰ 

চিহ্ন লোপ হ'ই যি সমাস. হয় তাঁক তৎপুরুম 
সমাস বোলে । কন্মকাবক চিহ্ন লোপ হ'লে 

দ্বিতীয়াতৎপুরুষ, কৰণব চিহ্ন লোপ হ'লে 

তৃতীয়াতৎপুরুষ, সম্প্রদানৰ চিহ্ন লোপ হলে 
চতুর্থীতৎপুরুষ , অপাঁদানৰ হ'লে পঞ্চমীতৎ পুরুষ, 

অধিকবণৰ হ'লে সপ্তমী তৎপুরুষ আরু সম্ন্ধব 
হ'লে ষষ্টীতৎপুরুষ সমাস বোলে । যেনে, ছুঃখক 
পোরা মানুহ, ছুঃখপোবা মানুহ । মাছক ধৰা 

জাল, মাছধবা জাল। চনাঁইক মৰ| শব, চবাই- 
মবাশৰ | গুণেৰে অতিবাম, গুণাভিৰাম, ক্ষুধা, 
হাব। খত, ক্ষুধার্ভ । *্ দেবক দত, দেবদত্ত গুরুক 

৮ ভৃতীয়াতৎপুরুযো তব পাৰে । যেনে ; কত দ্ধ 
ঘ 
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দন, গুরুদন্ত। জাতিৰ পবা ভর, জাতিভ্রষ্ট। 
ধন্দব পৰা চ্যুত, ধর্মচ্যত। অগ্নে গণ্য অগ্রগণ্য । 

গছত পকা, গছপকা।। বাঁজাৰ পুজ, বাজপুজ্র। 

ছাঁগলীৰ গাখীব, ছাঁগলী গাখীব । 
দ্বিগুসমাস। 

সংখ্য। বুঝোবা পদ আগত থাকি সমাস হ'লে 

তাক ছিগু সমান বোলে । যেনে ;- ছুহালগর্, 

হেজাব টকা ইত্যাদি । 
অবায়ীভাব সমাস ' 

অব্যয শব আগত থাকি ঘি সমাস হয় তাৰ 

মাম অব্যধীভাব সমাস । যথা ;--দিনৌ দিন 

প্রতিদিন | যেনে শক্তি, ঘথাশক্তি. রূপর নিচিন! 

অনুরূপ ইত্যাদি | 
কৎ্প্রকৰণ । 

তত | 

ধাতুৰ পাছত হোবা কেতবিলাক প্রত্যয়ক 

কুৎ্প্রত্যয় বোলে । কৃৎপ্রত্যয়ান্ত ধাতু শব হয়, 

ই ঈৰ ঠাইত এ, উ উব, ঠাইত ও, ধ ঘৰ ঠাইত 

অৰ হোবাৰ নাম 'গুণ। 

দেবদস্ত। গুরুক্ক দত্ত, গুরুদত্ত) কিন্ত ইয়াত অইন প্রকাৰ 
অর্থ হব। 
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অৰ ঠাইত আ; ই, ঈ, এব ঠাইত এ; উ,উ, 

ওৰ ঠাইত ও আরু ধক্ৰ ঠাইত আব হোবাৰ 

নাম বৃদ্ধি। 

বিশেষ বিশেষ কার্য সাধনৰ নিমিত্তে কোনো 

কোনে! প্রত্যয়ব ঘি দুটা এট। আখব এব যায় 

সেই বিলাঁকক অনুবন্ধ বা ই বোলে। 

কৎ প্রতায়। 

ধাতুৰ পাছত ওত! হয় কর্তবাচ্যে অর্থাৎ 
কর্তাক বুজাবলৈ। গুতা প্রত্যর পাছত থাঁকিলে 
ধাতব প্রায় গুণ হয়। যেনে ; যি কৰে, এই অর্থ 
কৰ-গুঁত, কৰোতা। যি ধরবে সি ধর্োতা, এই 
দবে। খাতা, যাও্ডতা, লগা, লেখো তা, দেখোত। 

ইত্যাদি । স্ত্রীলিঙ্গ হলে অতী হব | ঘেনে ; নথন 

ধৰতী ইত্যাদি । 

কাবক আরু ভাব অর্থত ব্যঞ্জনান্ত ধাতৃৰ 

পাছত অ। আরু স্বধান্ত ধাতুব পাছত ৰা হয়। ৰা« 

আগত থকা অ আরু আব ঠাইত ও হয়। আরু 
অন্য স্ববব গুণ হয় বিকল্পে। যি কৰে নাইবা যাক 
কবে সি (কব+আ) কৰা | যিধৰেবা যাক ধৰে 

নাইবা! যি হেবে ধৰে সি (ধব+আ ) ধবা। যি 
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লয় বাযাক লয় সি(ল+বা) লোবা | 'য খায় 

বা যাক খায় সি (খাবা) খুবা। & যি যায় 

বাষতযায় সি (যা+বা) যোবা। যিদিয়ে সি 

দিয়া ণ" নিয়ে যি সি নিয়া ইত্যাদি। & 
কর্তৃ বাচ্যত ধাতুৰ পাছত ঈয়! হয়। যথ|; 

গোক (গ'রুক) ৰাঁখে যি.সি গ'বখিয়া, সেই দবে 
পাখীমৰিয়া, পহুমবীয়1 ইত্যাদি । 

ক্রিয়াৰ শেষ নোহোবা! বুঝার্ততে ধাতুৰ পাছত 

ই, ওতে, লে, আরু লত হয়। এই বোৰ প্রত্যয় 
পাছত থাকিলে গুণ হয়। যেনে ; লিখ+ই 
লেখি। যা+গতে, ঘাঁগততে । খাঁ+লে খালে। 
দেখ+লে, দেখিলে । $ গল+লত, গলত ইত্যাদি 

ভাববাচ্যত ধাতুৰ পাছত ৰ হয়। যেনে; যাব 

যাব, দেখ+ব, দেখিব, কৰ+ব কৰিব ধা ইত্যাদি । 
পপ প্র পর পল পপর সা স্পিসসিি 

গ্ থা আদি কৰি কেইট! ধাতুৰ আ, উ হ্য়। 
1 ই ঈৰ পাছত ব্বঠাইতয়। হয়। 
£ এই বিলাক পদ প্রায় বিশেষণ হয় । ইয়াৰক'ত কি 

বাণ্যে প্রতায় হ,ইছে, তাক চাত্রবিলাকে আপুনি দেখুবাই এট! 
এট! বিশেধা পদ দি সরু সরু বাকা ৰচনা করিব পাবিলে ভাল। 

$ বাঞ্জনান্ত ধাতুৰ পাছত কেতিয়া বাই হয়। 
থা শিক্ষক সকলে ৰপ্রতায়ৰ উদ্াহৰণ এনেটৈ দেখাব। 

যথ।; যাবৰ নিমিত্ত, দেখিবৰ পৰা, কাবলৈ গল ইন্যারি। 
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কোনো কোনে ধাতুৰ পাছত শীয়াৰ হয়। 

যেনে; দেখিবলে ভাল এই অর্থ দেখনীয়ান্। 

মাগে যি এই অর্থত মাগনীয়াৰ। খোঁজে যিসি 

খোজনীয়াব ইত্য দি । 

সংস্কৃতান্যায়ি কৎ। 
সাধাৰণ বিধি। 

কু প্রত্যয় হলে ধাতুৰ শেষত থকা ই ঈ উ 
উঞ প্লুৰ আরু অন্ত্য আখবৰ আগত থকা ই 
উঞৰ গুণ হয় । কিন্ত ক জন্ুবন্ধ হোধা প্রত্যন্থ 

পাছত থাকিলে গুণ ন হয়। 

৭, ঞ অনুবন্ধ হেবা প্রত্যয় পাছত থাঁকিলে 

ধাতুর অন্তে স্থিত ইঈউউধ যাৰ উপান্ত্য অধ 

বৃদ্ধি আরু অন্ত্য শাকাঁ্ৰ পাছত য হয়। 

ঘ অনুবন্ধ হোব। প্রত্যয় পাছত থাকিলে 

ধাতুৰ অন্ত্য চগুছি ক, জ গুছিগ হয়। 

ধকানান্ত, ভকাবাস্ত আরু হকাৰান্ত ধাতুৰ 

প[ছত হোব। প্রত্যয়ৰ ত ধ হয়। আরু সেই অন্ত্য 
ধ দ হয়, ভব হয়, হগ হয়।% 

শপ সপ 

* রুছ গুহ আদি কেতবিলাক ধাতৃৰ হ'আরু প্রতায়ৰ স্ষ 
ভুয়ো মিলি চ হয়, আগৰ স্থৰদীর্ঘ ছয়। 
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প্রত্যয় বিধাম। 

ভাব আরু কন্ধমবাচ্যে সাধাৰণ ধাতুষ পাঁছত 
তব্য আরু অনীয় প্রত্যয় হয়। কু+তব্য কর্তব্য, 

কু+অনীয় কৰণীয়, স্থা+তব্য স্থাতব্য, বুধ বোদ্ধব্য, 

প্রচ্ছ, প্ৃচ্ছনীয় *% ইত্যাদি । 

ভাব আরু কর্ত ভিন্ন কাৰক বাচ্যে সাধাৰণ 
ধাতৃৰ পাছত ঘঞ হয়। ঘঞ্ৰ ঘ্ঞ অনুবন্ধ অ 

থাকে । পচছ্+ঘঞ পাক, ত্যজ্ ত্যাগ, ভজ্ ভাগ, 
নশ্ নাশ, শুচ শোক, ভূ ভাব, ভূ ভাব, অধি+ই 
অধ্যায় ইত্যাদি। 

ভাব বাচ্যে মাধাবণ পাতুব পাছত অল হয়! 

ল্্অনুবন্ধ অ থাকে । ভি+অল. জয়, ক্ষি ক্ষয়, 

দ্র দ্রর, স্ত স্ব, ভূ ভব, হৃষ হর্ষ ইত্যাদি । 
ভাববাচ্যে আরু কোনো কোনে কাৰক বাচ্যে 

সাধাবণ ধাতুব পাছত অনট হয়। ট অনুবন্ধ অন 

থাকে । ভাববাচ্যে যথ। ; গম্+অনট্ "গমন, ভূজ্ 
ভোঁজন, দৃশ্ দর্শন, ( দেখা )। কবৰণবাঁচ্যে যথা; 

দৃশ্ দর্শন, (চকু) ভ্রু শ্রবণ, (কীণ ) চৰ চৰণ, 

প্রচ্ছ পুচ্ছ হয়। 
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'তঙ্গি) অধিকবণ বাচ্যে যথ| ; স্থা স্থান, শী শয়ন 

শয্য।) ইত্যাদি | *%* : 
কর্তৃবাচ্যে সাধাৰণ ধাতুৰ পাছত তু আরু ণক 

হয়। ণ অনুবন্ধ অক থাকে । দা+ত্ দাতা, 

দা+ণক দায়ক, কৃ কর্তা, কারক; বি-ধা বিধাতা, 

বিধায়ক, ঘুধ্ যোদ্ধা, যৌধক, বুধ্ বোদ্ধ। ইত্যাদি । 
গমনার্থ আরু অকম্মক ধাতুব পাছত কর্তৃবাচ্যে 

নকন্মক ধাতুব পাছত কন্মবাঁচ্যে আকরু প্রায় সকলো 

ধাতুৰ পাছত ভাববাচ্যে ণ* ঞ্ত হয়। কৃ অন্ুবন্ধ 

তথাঁকে। যা+ক্ত বাত, ভী ভীত, ম্ব মৃত, প্র-- 
খ্ প্রখ্যাত কৃ কৃত, ধু ধুত, উপ--নী উপনীত 
উচ্ উচিত। 

প্রত্যয়ৰ ত পৰে থাকিলে মূচ, যুজ্ গ্রতৃতি 
কেতবিলাক ধাতু অন্ত্যবর্ণ ক হয়। মুচ. মুক্ত 
মু যুক্ত, অতি--বিচ অতিথিক্ত, ভুজ, ভুক্ত, ৰঞ্জ 

বক্ত ধু ইত্যাদি । 
প্রত্যরণ ত পাছত থাকিলে দৃশ্ নশ্ স্জ, 

শপ পপ লা 

গভিএ ভিন্ন বাচাত। কেনেছুক, বেলেগ বেলেগ অর্থ হয়, 

তাক ভালটৈ বুঝাই পঢ়ালে ভাল। 
1 ভাববাচ্যে ক্রু প্রজ্যয়াগ্ধ পদ ভাষাত অতি অলহছে পোবা 

যার । £ন লোপপায়। 
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সুজ, প্রভৃতি কেতবিলাক ধাতুর অন্ত্য আখব ষ 

হয় আরু সকলে। ষৰ পাছত থকা ত ট হুর । দৃশ্+ 
ক্ত দূ, নশ্ নষ্ট ) স্থজ, স্ষ্ট, মবজ, সৃষ্ট, প্রচ্ছ পুষ্ট, 
তুষ তুষ্ট ইষ ইউ ইত্যাদি। 

কেতবিলাক ধাতুৰ পাছত হোবা কোনো 

কোনো প্রত্যয়ৰ আদিতে ই যুক্ত হয়। যথা) 
লিখ+ক্ত লিখিত, পত্ পতিত, পূজ, পুজিত, বিদ্ 

বিদিত ইত্যাদি | 

কত পাছত থাকিলে শ্রম্ ক্রমূ শম্ আদি কেত- 

বিলাক ধাতৃব অ আহম়্ আরু ম্ন্হয়। যথা; 

শ্রণ্ শ্রান্ত, আ-ক্রুন্ আক্রান্ত, শন্ শান্ত ইত্যাদি । 
স্ত প্রত্যয় পাছত থাকিলে পম্ নম্ বম্ মন্ 

হন্ প্রভৃতি কেতবিলাক ধাঁতুব অন্ত্যবর্ণ লোঁপ 

হয়। যথা; গম্ গত নম্ নত, বৰম্ বত, মন্ মত, 

হন্ হত ইত্যাদি । 
দকাবান্ত ধাতুৰ দ আরু জ্প্রত্যয়ৰ ত ছুয়ে 

মিল নন হয়। আ--সদ+ক্ত আসন্ন, অদ্ অন, 

ভদ্ ভিন্ন ইত্যাদি । 
ক্ত প্রত্তয়ব ত পাছত থাকিলে ধাড়ুৰ অন্ত্য প্জ 

ঈব হয় আরু বৰকাৰৰ আকু শা, ত্রা, দী, ডী, ক্ষী, 
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রুজ্, মস্ঞ্জ, প্রভৃতি কেতবিলাক ধাতুৰ পাছত 

হোব। ক্ত প্রত্যরৰ ত ন হয়। যথা; জূ+ক্ত জীর্ণ, 
বি-দু বিদীর্ণ, উত-তৃ উত্তীর্, কিন্ত, বিস্তীর্ণ লা ান, 
রাস, দী দীন, উতনভী উজ্ভীন, ্ ী ক্ষীণ ইত্যাদি 

ক্ত প্রত্যয় পাছত থাকিলে স্থা, মা! প্রতৃতি 

কেতবিলাক ধাতুৰ আ ই হয়। আরু ধা ধাতুৰ ধা! 
হিহয়। যথা স্থা স্থিত, পৰি-মা পৰিমিত, ধা 

হিত ইত্যাদি । 
ধ ভ, হু অন্তে থকা ধাতুৰ পদ এনেকুব! 

হয়। যেনে; ক্রুধ্ ত্ুদ্ধ, শুধ্ শুদ্ধ, লভ্ লক, 

ক্ষৃভ্ ক্ষু, ছুহ দুগ্ধ, মুহ মুগ্ধ ইত্যাদি । * 

্ত প্রত্যয় কৰি তলত লিখা পদ বিলাকো। 

লিদ্ধ হইছে। 

ধাতু সিদ্ধপদ ূ ধাতু . সিদ্ধপদ 

গ্রহ গৃহীত | পা লীত 
আন্বা আহত হাঁ হীন 

ব্ছ উক্ত ৰ 
| 

ব্দ্ উদিত [পচ . পঞ্চ 

রি গীত | ৮২ শু 
সর পপ সপীপিা সপ 

* মুহমূঢ, গুহ গৃঢচ, বহু খাঢ, এই বিলাক পদও হয়। 
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ভাববাচ্যে সাধাৰণ ধাতুৰ পাছত ক্তি প্রত্যয় 

হয়। ক অনুবন্ধ তি থাকে । ক্ত প্রত্যয় পাছত 

থাকিলে যিযি কার্য হয় ভার অধিকাংশ ক্তি 

পাছত থাকিলেও হয়। খ্য।+ক্তি খ্যাতি, গ্ররী 

শ্রীতি, গম্ গতি, উৎ্-নম্ উন্নতি, স্থা' স্থিতি, বুধ্ 
কুদ্ধি, শম্ শাস্তি, মন্ মতি ইত্যাদি । % 

ভাব আরু কর্্মবাচ্যে ধঞ্ধ নাইবা ব্যঞ্জন বর্ণ 
শেষত থকা ধাতুব পাছত ঘ্যণ্ হয়, ঘ্ ৭ অন্ুবন্ধ 

যথাকে। কৃ+ঘ্যণ কাধ্য, ধৃবার্ধ্য, যুজ যোগ্য 

ভুজ ভোগ্য ণ ইত্যাদি । 
ভাব আরু কর্মমবাচ্যে স্বৰান্ত ধাতু, শক, সহ 

আরু পবর্াস্ত আদি কেত্তবিলাক ধাতুৰ পাছত 
যহয়। এই য পাছত থাকিলে আকাঁবান্ত ধাতুৰ 
শেষত থকা আ এ হয়। যথা ;--দী+য দেয়, পা 

পেয়, নী নেয়, শক শক্য, সহ সহ্য, লভ লভ্য, নম 

নম্য ইত্যাদি । 

০০০ পপ এ পাতা ০৯ 

* হ। ধাতু ভানি হয়। 

1 আমুযোজা, ভোজ্য ইত্যাদি পদো। ভয় 
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কর্মপদ আগত থকা কেতবিলাক ধাঁতুৰ 
পাছত কর্তৃবাচ্যে অণ. হয় । ণ অনুবন্ধ অখাকে। 

শান্ত্র-ক+শীস্ত্রকাৰ, সুত্র-ধধ সুত্রধাব, মালা-ক মালী- 

কার ইত্যাদি । 

কেতবিলাক ধাতুব পাছত কর্তবাচ্যে অ হয়। 

দিবা-কু+অ দিবাঁকব, নিশা-ক নিশাঁকব, প্রভা-ক 

প্রভীকবৰ, ক্লেশ-কু রেশকৰ, জল-চৰ জলচৰ 

ইত্যাদি 

অপ্রত্যয় পাছত থাকিলে কোনো কোনো। 

ঠাইত পূর্বব পদৰ শেসত (« ) অনুষ্বাৰ যুক্ত হয়। 

ঘথা ১-ভয়-ক+ত ভয়ঙ্কন্ন। বিশ্ব-ভূ বিশ্বন্তব, বশ 

বদ বশত্বদ ইত্যাদি । 
অ প্রত্যয় পাছত থাকিলে কোনো কোনে! 

ধাতব শেষ স্বর আঁরু সেই স্বব্ব পাঁছিত বর্ণৰ 
লোপ হয়। যথা ১--জল-দা+অ জলদ, পু-ত্রা। 

পুত্র, বি-জ্ঞা বিজ্ঞ, নৃ-পা নৃপ, অগ্র-্জন্ অগ্রজ, 

পাৰ-গম্ পাৰগ ইত্যাদি | 
কেতবিলাক ধাতুব পাছত কর্তৃবাচ্যে অন্ন হয়। 

বথা ; ভীষ+অন ভীষণ, পু-পবন, তপ্ তপন, দহ, 
দহন, দুঃ-যুধ দুর্য্যোধন ইত্যাদি | 
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ভাঁববাচ্যে কেতবিলাক ধাঁতুৰ পাছত আ! হয়। 

যথা ; সেব্+আ! সেবা, নি দ নিন্দা, ক্ষম্ ক্ষমা, ইফ, 
ইচ্চ1 % পূজ পুজা, ব্যথ. ব্যথা, দয় দয়া, প্র-ভা 
প্রভা, প্রতি-জ্ঞা প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি | 

ভাঁববাচ্যে কেতবিলাঁক ধাতুৰ পাঁছত অন 

হয়। যথা ১__অর্চি+অনা অঙ্চনা, কলি কল্পন!, 

মন্ত্রি যন্ত্রণা, ঘটি ঘটনাৰ বাসি বাসনা, বন্দ বন্দনা 

ইত্যাদি । 

লিঙ্গ নিজপন বিপি 

ধিষি প্রত্যয় কাৰ্কবাচ্যে হয়, সেই সেই 
প্রত্যয়াস্ত পদ প্রায় বিশেষণ ; স্কতবাৎ বিশেষ্য 

পদৰ যি লিঙ্গ তাবে সেই লিঙ্গ হই থাকে । যেনে; 
ভীত পুরুষ, ভীত স্ত্রী; পর্বরতবাসী পুরুষ, পর্ববন্- 
বাসিনী স্ত্রী; হস্তী ধৃত হল, হস্তিনী ধৃতা হ'ল; 
তধৰ ক্রোধ অসম্থ, কথা অসহা। ইত্যাদি । 

ক্তি, আ, আরু অন! প্রত্যয়ান্ত পদ সকলো 

স্ত্রীলিঙ্গ । যথা; মতি, গতি, খ্যাতি, বুদ্ধি, শুদ্ধি, 
হানি, বক্ষ, দয়া, ভিক্ষা, যাতনা, চেতনা, বাসনা, 

ইভাদি। 

* ইব, ইচ্ছ ছয়। 
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ভাববাচ্যে বিহিত ঘঞ আরু অল্ প্রত্যয়ান্ত 
পদ প্রায় পুংলিঙ্গ। বথা; নাশ, হাস, ৰোগ 
তাপ, লাভ, জয়, স্তব ইত্যাদি । 

ভাববাচ্যে বিহিত অনট, প্রত্যয়ান্ত পদ প্রায় 
ক্লীবলিঙ্গ । যথা; গমন, ভোজন, শবণ, শয়ন 
ইত্যাদি। 

প্রেবণার্থ ক্রিয়া পদ । 

আনৰ দ্বাৰা ক্রিয়। কবোঁবা বুঝালে ধাতুৰ 
পাছত আ, বা আর ঘা হয়। এই বোঁৰ প্রত্যয় 
হ'লে ধাতুই থাকে আরু ধাতুৰ পাছত হব লগীয়! 
ঘি ঘি প্রত্যর আছে সেই বিলাকো হয় । যেনে ; 
ধাতু, আপুনি কৰিলে, আনবদাব। কৰালে। 
কৰ কৰিছে কবাইছৌ, কবোবাইে। 
বাখ বাখিছৌ ৰখাইছে, বখোবাইছে। 
খা খাইছে খুহাইছেন, খুবোরাইছেশ। 
দি দিছে দিয়াছে, দিয়োবাইছেশ ।% 
ইত্যাদি । 

ক ইয়াত যি ভিন ভিন্ন অর্থ হয় তাক শিক্ষক সকলে 
ভ।লটৈক বুঝাই দিব। 

ঙ 
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তদ্ধিত। 
তদ্ধিতৰ স্বৰ পাছত থাকিলে আগৰ ব্বৰ প্রান 

লোপ হয়। 

কর্ম আদি কৰি কাকৰ পাছত ইয়া, উবা, 
উৰা, আরু ঈ হয়। যেনে; কানিখায় যিনি 
ফাঁশীয়া। গোচৰ কৰে যি সি গুচবীয়া |*% অসমৰ 

ঘিনি অসমীয়া । বম কৰে যিনি বনুব।। মাঘত 

উপজে যি সি মঘুবা। ণ* বৰকৈ কান্দে যিসি 
কান্দুৰা। ফাল্গুনত উপজে যি সি ফাল্ঠনা। সেই 

দৰে আহিনা, পুহা'। বাঙ্গালা যি দি বাঙ্গালী। 
বিলাতৰ যিসিবিলাতী। কাকত লিখে ঘি সি 

কাকতী ইত্যাদি । 
আগত কোব! প্রত্যয় হলে গাও আদি কৰি 

শব্দৰ পাছত ল, বন আদি কৰি শব্দৰ পাছত ব, 
হয়। যেনে; গাওত থাকে যি সি গাঁবলীয়। | «ঃ 
মিচা কয় যি সি মিচলীয়। । বনত (হাবিত) থাঁকে 
ঘি দি বনবীরা ইত্যাদি । 
_* এই বিলাক প্রত/য় হলে শব্ষৰ অ।গৰ ও উ হয় আর, 
আঁ, গ্রায় অচয়। 

স্ত্রীলিঙ্গত এই দৰে পদ হয়। যেনে; মঘুবা মাথী 
আহিনা আহিনী, পুহ। পুহী, কান্দুৰা! কান্দুৰী ইত্যাদি। 

২ ও, হয়। 

পর সপ পা 
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আছে বা থাকে নাইবা সম্বন্ধ অর্থত শব্দৰ 
পাছত আল, কেতিয়া বায়াল হয়। যথা; বৰ 

খঙ্গ আছে যাঁৰ সি খঙ্গীল, হাঁবিত থাকে যি সি 

হাবিয়াল, নদীত থাকে যি সি নদীয়াল। মব্ম 
আছে যাৰ সি মবমিয়াল | ঞ্রু মবঙ্গৰ কাধ্য কৰে 

ঘি সি মবঙ্গিয়াল ইত্যাদি । 
দ্বিতীয় পুরুষৰ সম্বন্ধ পদৰ পাঁছত থকা 

ইবর্ণাস্ত উবর্ণান্ত শব্দব পাছত প্রায় ঘরই এব 
হয়। যথা; তোমাৰ জৌবাইয়াই মাৰিলে। 
তোমাৰ জৌবাই এৰা আছে নে? তোমাৰ ভনী- 
যাই বা ভনী এৰাই কইছে । তোমাৰ বউর্ধাই না 
বউএ্বাই দেখিছিল। 

তুচ্ছার্থে কেবল এঁবে হয়। তোৰ ভোৌব.ঈ 
এবে আহিলে নে ? তোঁব ভনী এবেকি কনিছে। 

তোৰ বউএঁবে খালেনে ? এই তোৰ পদ উহ্ধ 
থাকিলেও হয়। যেনে; বউএবে খালেনে £ 

জৌবাই এঁবে গলনে ? ইত্যাদি । 
তৃতীয় পুরুষৰ সম্বন্ধ পদৰ পাছত থক! 

ইবর্ণাম্ত উবর্ণাম্ত শব্দব পাছত প্রায় এক্ হয়। 
* মাল হলো ক্োতয়া বাই হয়। 
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যেনে) আপোনাঁঙহ ভন্গীএ্ফে আহিলে তাৰ 

জৌবাঁই একে গল । যোগাইব বউএকে কইছে। 
তার জ্োবাই একইতে চকু মেলিও নেচায়। 
ইত্যাদি । 

আছে এই অর্থত শব্দৰ পাঁছত ঈ, বস্ত, মস্ত, 
বি আরু শালী হয়, পুংলিঙ্গত। কিন্তু স্্রীলিঙ্গত 
হলে ইনী, বতী, মতী, রিনী আরু শাঁলিনী হয়। 
যথা, জ্ঞান আছে যাৰ সি (জ্ঞান+ঈ ) জ্ঞানী বা 

(জ্ঞান+বন্ত ) জ্ঞানবন্ত । এই হবে ধনী বা ধন- 
বনস্ত। রুদ্িমন্ত, শ্রীমন্ত, মায়াবী, এশর্ধ্যশালী 
ইত্যাদি । * স্ত্রীলিঙ্গত জ্ঞানিনী, জ্ঞানৰতী, বুদ্ধি- 
মতী ইত্যাদি। 

শব্দৰ পাছত তব; ত1। আরু ঘহয়। ভাবার্থত 

যথা ; প্রতৃত্ব, সহায়তা, সাহায্য, নৈপুণ্য ইত্যাদি । 
শব্দৰ পাছত ই, অ, এয়, ইক আরু আয়ন 

প্রত্যয় হয়, অপত্য আঁরু সন্দ্গ অর্থত। এই 
বিলাক প্রত্যয় হলে শব্ধব আগৰ ফাঁলৰ স্ববৰ 

বৃদ্ধি হয়। যথা ঠ দশবথব সন্তান যি সি দাশ- 
নথি পাঁগুৰ জন্তান ঘি সি পাগুব। ভগিনীৰ 

ক ভ্ঞানরান্, বুদ্ধিমান, ধনৰান্ ইত7াদি পদ ও হয়। 
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সন্ভ।ন ঘি সি ভাগিনেয় বা ভাগিন। শৰীৰৰ যিসি 

শাবীৰ বা শাবীৰিক। বামব সম্বন্ধীয় যি সেই 
ৰামায়ণ, ভগবন্তৰ সম্বন্ধে যি সেই ভাগবত । % 

ইত্যাদি | 
সময় বুঝাতে যি মি আরু এই শব্দৰ ঠাইত 

ক্রমে যেতিয়ী, তেভিয়! আরু এতিয়া আদেশ হয় । 
সময় অর্থত কোন শব্দৰ ঠাইত কেতিয়া আরু 

কাহানি হয়। 

অধিক পুর্বব সময় বুঝা'ওতে. সি শব্দধব ঠাইত 
অথনি হয়। 

শন্দৰ পাছত ময় প্রত্যয় হয়, ব্যাপ্তি আরু 

স্বরূপ অর্থত। যথা; জলেৰে ব্যাপ্ত জলময়. 

আনন্দম্বরূপ আনন্দময়, জ্ঞীনস্বরূপ জ্ঞানময় | 

সমূহ অর্থত শব্দব পাছত অনি প্রত্যয় হয় । 

যেনে; বননি, তামোলনি, কাঠনি, ঝাবনি, ফুলনি 
ইত্যাদি । 

এই অনি প্রত্যয় হলে কেতবিলাক শব্দৰ 
ছুবাঁৰ উক্তি হয়। যেনে; গছগছনি, ধপধপনি 

ইত্যাদি । 
পাশা পিল শ্পিপশ পিপাসা আপ পা পিপিপি 

শু 
দল ল লোপ হমু। 
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অন্বয় প্রকৰণ। 

বাক্য । 

অনেক কথা যথাক্রমে স্থাপিত হই ভালকৈ 
অর্থ বুঝাছুল তাক বাক্য বোলে । বাক্যত যিযি 

কথা থাকে তাৰ কোন্টো৷ নে! কি পদ অর্থাৎ 
বিশেষ্য কি বিশেষণ কি আন প্রকাৰ আরু 
কোন্টো নো কোন্ লিঙ্গ আরু কোন কাৰক 

ইত্যাদি ভালকৈ দেখোবাৰ নাঁম “অন্ধয় 1” অন্বয় 
কৰি পড়িলে অল্পতে ব্ুযুৎ্পর্ভি হয়, সেই দেখি 
তলত কিছুমান “অন্বয়” কৰি দেখো রা হল। 

যোৰা মাহত বজাই আমাৰ পড়াশালিলৈ 

আহি আপোন হাতেৰেই কে ইবাখন পুথী ল"ৰা 
বিলাকক দিলে । 

«“ঘোবা” ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পদ, মাহত 

এই পদৰ বিশেষণ । 

“মাহত” বিশেষ্য পদ, পুৎলিঙ্গ একঝ্চন, 
আহি এই ক্রিয়ার কালবাচক অধিকৰণ পদ | 

“ৰজাই” বিশেষ্য পদ, পুংলিঙ্গ, তৃতীয় পুরুষ, 
একবচন, কর্তীকাৰক, আহি আরু দিলে এই ছুই 

ক্রিয়াৰ কর্তা! । 
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“আমাৰ” সর্বনাম, বাচ্যলিঙ্গ, বহুবচন, সম্বম্ 
পদ, পঢ়াশালিলৈ পদেৰে সৈতে সম্বন্ধ । 

“পঢ়াশালিলৈ” ষষ্টাতৎপুরুষ সমাস-মি্পন্ন 
বিশেষ্য পদ, স্ত্রীলিঙ্গ, একবচন, কর্মকাবক, আহি 

ক্রিয়াৰ কন্ম | &%& 

“আহিগ অসমাপিকা! ক্রিয়!। 
“আপোৌনহাতেবেই” যষ্টীতৎপুরুষ সমাঁস- 

নিষ্পন্ন বিশেষ্যপদ, পুংলিঙ্গ একবচন, কবণকাৰক, 
দিলে এই ক্রিরাবে সৈতে সম্বন্ধ । 

“কেইবাখন” সংখ্যাবাচক' বিশেষণ পদ, 
পুধীৰ বিশেদণ। ৭, 

“পুথী” বিশেষ্য, পদ, পুংলিঙ্গ, বহুবচন, কর্ম 

কাঁৰক, দিলে এই ক্রিরাব বন্থ্া। 
“ল'ৰাবিলাকক” বিশেষ্যপদ, পুংলিঙ্গ, বহু- 

বচন, সম্প্রদানকাবক, দিলে ক্রিঘাৰ সম্প্রদান | 

“দিলে” সমাপিকা! ক্রিয় পদ, তৃতীয় পুরুষৰ 

* সংস্কধবদবে আসমীয়া ভাযাত গমনার্থ ধাতু বিকল্প 
সকর্্$ হয়; আরুসেক্ কল্মপদত প্রায় লৈ শক যোগ হয়। 

1 ইয়াৰ বিশষণ কেইবাখন শবোই বন বুঝ।ইছে, মেই 
দেখি জ্পাৰ বছুবচনৰ .ঘ1থ হে বা নাই। 
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ক্রিয়া, অতীত কাল, সকম্মক ; ইয়াৰ কর্তা বজাই, 
কন্ম পুথা । 

পদ্য । 

“পাছে উগ্রসেনক নৃপতি পাতি হৰি। 
নদকে| কৰিল! শীস্ত বচনে সাদাৰে 1৮ 

“পাছে” ক্রিয়াবিশেষণ, পাতি এই ক্রিয়াৰে 
মৈতে মন্বন্ধ | 

“উ এসেনক” বিশেষ্য পদ, পুংলিঙ্গ, একবচন, 

কম্মপদ, পাতি এই ক্রিপাবে সৈতে সম্বন্ধ | 
“নৃপতি” বিশেষ্য পদ, ষষ্টাতৎপুরুষ সমাস- 

নিষ্পন্ন, পুংলিঙ্গ, একবচন, উদ্দেশ্টাবিধেয়রূপে 
অভিন্ন কাঞক্ক | 

“পাতি” সকম্মক অসমাঁপিকা ক্রিয়া ইরাক 
কর্ত। হবি, কন্ম উ.সেন। 

“হবি” বিশেষ্যপদ, পুথলিঙ্গ, একবচন, তৃতীয় 

পুরুষ, কর্তাকাঁৰক, পাতি আঁরু শান্ত কৰিল। 
এই দ্ুয়ে! ক্রিয়াৰে ঠসৈতে সম্বন্ধ ৷ 

“নন্দকৌ” বিশেষ্য পদ, পুংলিঙ্গ, একবচন, 

কম্মকাৰক, শীন্ত কৰিল! এই ক্রিয়াৰ কম্ম পদ। 
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“শান্ত কৰিলা” সংযুক্ত সমাপিকা ক্রিয়! 

সকর্্দক, অতীতকাল, তৃতীয়, পুরুষ, ইয়াৰ কর্তী, 
হৰি, কন্থমন নন্দ | 

“বচনে” বিশেষ্য পদ, কৰণকাৰক; শান্ত 

কৰিয়! ক্রিয়াৰে সৈতে সম্বন্ধ | 

“সাদৰি” অসমাপিকা জিয়া । 

এই পদৰ অর্থ আপোঁন কথাৰে প্রকাশ 

কৰিলে এই হব। যেনে; 
তাৰ পাছে হুবিয়ে উগ্রমেনক বজ1 পাতি 

মধুন বাক্যে আদব কৰি নন্দকে| শীস্ত কবিলা। 

ছন্দঃপ্রকৰণ | 

অসমীয়া ভাষাত এই কেইটা ছন্দ সচবাচব 

ব্যবহাৰ হয়| যেনে ; পদ, ছবি, ছুলোড়ি। লেচাণী, 

একাবলী, ঝুমুবী, অমিত্রাক্ষব | 

পদ । 

শুনা শিশু মোৰ কথা, অতি বঙ্গ মনে। 

. অসজ লে।কর সঙ্গ, এবিবা যতনে ॥ 

সঙ্গ গুণে ভাল মন্দ হোবে সংসাৰত | 

এই উপদেশ মনে, নেব কদাচিত ॥ 



[ ৫৪ ] 

ছবি । 

মিচ! কখ। ন কহিবা, আকু চুব ন কৰিবা, 
শপথ নেখাবা অকাৰণে । 

সকলোকে শ্নেহ কৰা, গুরুবাক্য চিন্তে ধৰা, 

তেহে আদবিব জ্ঞানিজনে । 

ছুলোড়ি।, 

কোন দিন! তুমি, ধেমীলিকে কৰি, 

কাল নিনিয়াবা শিশু । 

নিজ পাঠ পি, মনত ৰাখিবা, 

নহলে হবাহে পশু । 

লেচাঁৰী। 

সদ1 দেশাঁচাঁৰ থোঁব1 সীঁচি, পবমার্থতত্ব লো বা বাচি, 

শাস্ত্র যুক্তিমতে সদা কৰা আচবণ। 

শান্ত্রযুক্তিতেসে দিয় চিত, গোব। হবিনাম গুণগীত, 
সকলে। শাস্ত্র এহি সে পাৰ বচন ॥ 

- একাবলী। 

প্রসেন নামে তান ভ্রাত্ত আছে। 
কত মণিক পিন্ষিল! পাছে ॥ 



[ ৫৫ ] 
ঝুমুবী। 

হেন শুনি জান্ববস্ত ৷ 

দেখি মহ! বলবন্ত ॥ 
নিচিনি স্বামীক পাছে। 

ধবিলন্ত যুদ্ধ কাছে।, 

অমিত্রাক্ষৰ পদ। 

মোৰ বাক্য, শিশু, ধৰি ৰাখা মনে, তুমি 

মিচ পৰ নিন্দ। কৰি, নেখেদাবা কাল । 

পাব খোজ] তুমি যদি, আনর মৰম ; 

চিতে সৈতে মকলোকে, মৰম কৰিব! | 
চিহ্ন প্রকবণ । 

কেতবিলীক চিহ্ন আছে তাৰেও অনেক অর্থ 

পোরা যায় । সেই বিলাকব ঘি নাম আরু যি 

অর্থ তাক তলত লিখা গল। 

() ইয়াৰ মাম কান; এইটো চিহ্ন থাকিলে 

এক কর্ততে যি মান সময় লাগে তিমান ই পড়িব 

লাগে। 

0) ইয়াক মিমিকোলেন বোলে ; এই চিহ্ন 

খাকিলে কামাতকৈ অন্ন বেছি সময় বই পড়ি 

লাগে। 



৬৯ & 
টির ড় লাগ 

() এই চিনৰ নাম ভাড়ি) এইটো চিন 
থাকিলে শ্বাসটো এধ্বি লাগে । 

? এই চিহ্ থাকিলে সোঁধা বুঝায়, সেই দেখি 
ইয়াক প্ররশ্নসূচক চিহ্ব বোলে । এই চিহৃৰ উদ্া- 
হণ যেনে; নেযাব নে? ক'ত আছে?জানো। 

। ইয়াকে সম্বোধন আঁরু বিশ্ময়ৰ চিন বোলে 
বিম্ময়ৰ উদাহবণ যেনে, জাঠিৰেই হাতীটো 
মাবিলনে ! ইয়াৰ ছুটা বা তিনটা থাকিলে 
অর্থাৎ !! বাঁ!!! এই দবে থাকিলে বৰ বিস্ময় 
বৃঝাব। 


